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Sammanfattning 

Sedan 1 januari 2004 är det möjligt att om- och nybilda fastigheter som 
avgränsas i tre dimensioner; höjd, bredd och djup och som enligt 
fastighetsbildningslagen (FBL) definieras som tredimensionell fastighet (3D-
fastighet). Trots det faktum att 3D-fastigheter innebär införandet av 
ytterligare en dimension i fastighetsbildningen gjordes dock få ändringar i 
FBL. En av ändringarna i FBL gällde utstakning och utmärkning av gränser. 
Sedan tidigare ska gräns som tillkommer genom fastighetsbildning utstakas och 
utmärkas i behövlig omfattning. År 2004 infördes att om 
utstakning/utmärkning lämpligen inte kan ske i en förrättning så ska gränserna 
beskrivas på den karta som upprättas eller i andra förrättningshandlingar.  I 
och med att 3D-fastigheter sällan är kopplade till marken är 
förrättningshandlingarna de dokument där gränserna beskrivs. Redan vid 
införandet av 3D-fastighetsbildning diskuterades svårigheterna med 
gränsmarkering och redovisning och idag pågår en stor diskussion och flertalet 
utredningar världen över avseende redovisning av 3D-
fastighetsbildningåtgärder. Idag redovisas de nya fastighetsgränserna vid 3D-
fastighetsbildning i Sverige i karta, verbal beskrivning samt i ritningar. Allt i 
2D, antingen i pappersformat eller PDF.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka krav som idag ställs på 
redovisning av 3D-fastighetsbildning, analysera behovet av en mer 
standardiserad process samt redogöra för aktuella alternativa 
redovisningsmetoder. Fokus för studien ligger i förståeligheten och 
entydigheten i de förrättningsakter som bildas vid 3D-förrättningar. Till grund 
för studien ligger studier av lagtext, förrättningsakter, tidigare forskning och 
annan litteratur samt intervjuer. Resultatet visar att det finns ett behov av att 
förbättra förståeligheten i de förrättningsakter som bildas vid 3D-
fastighetsbildning idag, främst ur ett framtida perspektiv. Samtliga 
respondenter vid intervjuer anser att akterna är förståeliga för 
förrättningslantmätare och sakägare idag men kan bli problematiskt när t.ex. 
en tredje part i framtiden behöver sätta sig in i de juridiska gränserna vid 
behov av exempelvis en ändring i gränsdragningen. Det saknas även en 
entydighet i framförallt de ritningar som ligger som underlag för gränserna. 
Studien har visat att införandet av 3D-modeller i förrättningshandlingarna 
samt en utveckling av de riktlinjer som finns för ritningar som underlag vid 
3D-fastighetsbildning skulle öka förståeligheten av 3D-förrättningar och 
därmed kunna vara bidragande till en smidigare samhällsbyggnadsprocess. 

Nyckelord: 3D-fastighet, Fastighetsbildning, Förrättning, Standarder, 
Riktlinjer  
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Abstract 

Since of January 1, 2004 it is possible to form and re-form property that is 
delimited in three dimensions; height, breadth and depth and which, 
according to The Property Formation Act (FBL), is defined as three-
dimensional property (3D-property). However, despite the fact that 3D-
property involves the introduction of another dimension in the property 
formation few changes were made to FBL. One of the changes in FBL was the 
marking and demarcation of property boundary. Since previously, the 
property boundary that is attributable to property formation will be marked 
and demarcate if necessary. In 2004, it was stated that if the 
marking/demarcation cannot be done in a cadastral, the property boundaries 
will be described on the cadastral map or in other cadastral documents. 
Because 3D-property is rarely linked to the land, the cadastral documents are 
the documents where the new boundaries are described. Already with the 
introduction of 3D-property, the difficulties with marking and presentation of 
boundaries were discussed and today there is discussions and investigations 
around the world regarding the presentation of 3D-property boundaries. 
Today new 3D-property boundaries are presented in cadastral map, verbal 
description and in drawing. Cadastral documents are presented in 2D, either 
on paper or PDF. The purpose of this paper is to investigate what 
requirements are required for presenting 3D-property boundaries, analyse the 
need for a more standardized work process and explain current alternative 
methods. The focus on this study lies in the comprehensiveness and 
unambiguousness of the cadastral documents that are formed in 3D-cadastals.  
The study is based on studies of legal texts, cadastral documents, previous 
research, other literature and interviews. The result shows that there is a need 
to improve the comprehensiveness of the cadastral documents formed in 3D-
cadastrals, primarily from a future perspective. All respondents believe that 
the documents are understandable for the applicant and cadastral surveyor but 
may become problematic when a third party needs to get in to the legal 
boundaries in the future, for example in need of a change in the boundaries. 
There is also unambiguity in, in particular, the drawings that lay as the basis 
for the property boundaries. The study has shown that the introduction of 3D-
models in the cadastral documents as well as the development of the 
guidelines for drawings as basis for 3D-property boundaries would enhance 
the understanding of 3D-cadastral, thus contributing to a smoother civil 
process.  

Key words: 3D-property, Property formation, Cadastral procedure, 
Standards, Guidelines 
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Ordlista 

 

Förkortningar 

JB – Jordabalken 

FBL – Fastighetsbildningslagen 

Prop. – Proposition 

Dnr – diarienummer 

KLM – Kommunal lantmäterimyndighet 

SLM – Statlig lantmäterimyndighet 

Begrepp 

Exploatör - Byggherre eller fastighetsägare som ansvarar för att utveckla 
mark eller fastighet. 

Proposition – Förslag från regeringen till riksdagen att t.ex. anta ett 
lagförslag. Syftar både till själva förslaget samt den publikation där förslaget 
läggs fram.  

Riktlinjer – Presenteras oftast som ett dokument som innehåller 
rekommendationer och vägledning till hur något ska tolkas och tillämpas. 

Sakägare – En person eller företag som är berörd av en särskild fråga som är 
föremål för prövning av myndighet eller i domstol.  

Servitut - En rättighet för en fastighet att på något vis nyttja en annan 
fastighet. 

Standard - En gemensam lösning på ett återkommande problem där flera 
parter ofta är delaktiga som t.ex. myndigheter, företag och universitet. 
Beskrivs som ”verksamhet för att, med hänsyn till aktuella eller tänkbara 
problem, ta fram beskrivningar för allmän och upprepad tillämpning i syfte att 
nå största möjliga reda i ett visst sammanhang”, enligt standarden SS-EN 
45020:1998 och handboken ISO/IEC Guide 2:1996. 

Urbanisering – Folkförflyttning från landsbygd till stadsområden 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I Jordabalken (1970:944), vidare kallad JB, lagen som behandlar bestämmelser 
angående fast egendom, beskrivs fast egendom som jord och denne delas in i 
fastigheter. En fastighet kan sedan avgränsas antingen horisontellt eller både 
horisontellt och vertikalt (JB 1:1). Fram till 1 januari 2004 har det endast varit 
möjligt att avgränsa fastigheter tvådimensionellt i markplanet (horisontellt) med 
gränslinjer som saknar avgränsning uppåt och neråt. Denna typ av fastighet saknar 
juridisk benämning men kallas för traditionell fastighet eller tvådimensionell 
fastighet. Den 1 januari 2004, i och med införandet av den nya fastighetstypen, 
möjliggjordes bildandet av fastigheter som avgränsas i tre dimensioner; höjd, bredd 
och djup och som enligt fastighetsbildningslagen definieras som tredimensionell 
fastighet. En tredimensionell fastighet innebär att fastigheten utgörs av ett 
tredimensionellt utrymme, antingen ovanför eller under en annan fastighet och 
innebär att byggnader kan delas upp i flera olika fastigheter med olika ägare 
(Lantmäteriet, 2015a).  

Hädanefter kommer förkortningen 3D användas för fastighet skapad genom 
tredimensionell fastighetsbildning. Förkortning 2D kommer att användas för 
fastighet skapad genom tvådimensionell fastighetsbildning.  

Fastighetsbildningslagen (1970:988), vidare kallad FBL, är den lag som reglerar om 
och hur indelningen i marken får förändras och under vilka förutsättningar. När man 
i oktober 2003 utfärdade lag om ändring i FBL gällande inrättandet av 3D-fastighet 
och 3D-fastighetsbildning tillkom inga större förändringar i lagen gällande 
fastighetsbildningsbiten. I propositionen (Prop. 2002/03:166) till lagändringen kan 
man läsa att vid 3D-fastighetsbildning ska samma lagar och regler tillämpas som vid 
traditionell fastighetsindelning. Detta gäller även redovisningen av 3D-fastigheter 
som görs genom en kombination av förrättningskarta, teknisk beskrivning och 
fastighetsrättslig beskrivning (Prop. 2002/03:116).  

Fastighetsbildning regleras i FBL och utförs i en förrättning, av en 
förrättningslantmätare på en lantmäterimyndighet. Resultatet av fastighetsbildningen 
redovisas i en lantmäteriförrättningsakt som vanligen innehåller karta, beskrivning, 
protokoll, dagboksblad och relevanta bilagor. Handlingarna i en 
lantmäteriförrättning redovisas idag i 2D-format, antingen i pappersform eller PDF 
(Lantmäteriet, u.å).  



 

 
2 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att utifrån problematiken med redovisning av 3D-
åtgärder i ett 2D-format undersöka hur 3D-fastighetsbildning redovisas i Sverige 
idag samt undersöka vilka standarder, riktlinjer och rekommendationer som finns. 
Studien syftar även att analysera behovet av alternativa redovisningsmetoder eller 
uppdateringar av nuvarande samt belysa pågående forskning inom ämnet. Syftet är 
att klarlägga de problem som uppstår när 3D-åtgärder på ett entydigt och förståeligt 
sätt ska redovisas i 2D-format. Med hjälp av intervjuer, studie av förrättningsakter 
och studie av litteratur är målet att få en bild av vilka svårigheter som finns samt 
vilken utveckling som eventuellt kan behövas och efterfrågas gällande redovisning av 
3D-fastighetsbildningsåtgärder.  

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka krav ställs idag på redovisningen av 3D-fastighetsbildning?  
2. Vilka behov, i svensk fastighetsbildning, finns det av en uppdatering av 

standarder och riktlinjer för redovisning av 3D-fastighetsbildning?  
3. Vilka alternativa metoder för redovisning av 3D-fastighetsbildningsåtgärder 

kan vara aktuella motsvarande vad som används idag?  

1.4 Avgränsningar 

Studien avser att analysera 3D-fastighetsbildning inom Sveriges gränser och med 
gällande svensk lagstiftning. Viss studie har gjorts ur ett internationellt perspektiv, 
men fokus ligger på de antagna standarderna och riktlinjerna nationellt och det 
utvecklingsarbete som sker inom svenska myndigheter och organisationer. Studien 
kommer att analyseras främst utifrån de kommunala lantmäterimyndigheternas 
(KLM) arbete med 3D-fastighetsbildning då majoriteten av samtliga 3D-
fastighetsbildningsärendena i Sverige handläggs av KLM. Studien kommer sedan att 
fokusera på hur man redovisar 3D-fastighetsbildningsåtgärder i förrättningsakter. 
Redovisning i registerkarta och fastighetsregistret kommer inte att analyseras då 
förrättningsakten är den enda av dessa tre som är juridiskt bindande.  

De förrättningsakter som använts som underlag i studien kommer från några av de 
större kommunerna i Sverige; Göteborg, Malmö och Uppsala. Urvalet motiveras av 
att majoriteten av 3D-fastighetsbildningsärendena idag sker i våra större städer. 
Enligt Lantmäteriets årliga statistik för år 2017 återfinns cirka 70 % av alla levande 
3D-objekt i fastighetsregistret i Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län 
(Lantmäteriet, 2017a). Studien har sedan begränsat sig till att enbart använda sig av 
förrättningar gjorda mellan åren 2010-2017.  

Inom 3D-fastighetsbildning ryms även bildandet av ägarlägenheter som enligt FBL 
1:1a definieras som ”En tredimensionell fastighet som inte är avsedd att rymma 
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annat än en enda bostadslägenhet”. Denna typ av 3D-fastighet kommer dock inte att 
direkt behandlas i denna rapport utan rapporten kommer att behandla 3D-fastighet 
och 3D-utrymme. Detta i syfte att underlätta hanteringen av material, dels på grund 
utav studiens ringa tidsram, dels pga. att ägarlägenheter omfattas av regler utöver 
vad som gäller för 3D-fastigheter generellt.  

1.5 Hållbar utveckling 

Studien undersöker en viss typ av fastighetsbildningsåtgärd och de krav som ställs på 
redovisning av förändringar i fastighetsindelningen vid 3D-fastighetsbildning. 
Fastighetsbildning är en viktig del i utvecklingen av samhället och ny- eller 
ombildning av 3D-fastigheter kan bidra till en större blandning av funktioner i 
staden vilket i sin tur leder till en attraktivare, tryggare och bättre fungerande stad. I 
och med att studien berör 3D-fastighetsbildning som är relativt nytt i Sverige och 
undersöker och belyser pågående utvecklingsarbete inom ämnet kan studien påverka 
den hållbara utvecklingen positivt.  

1.6 Disposition  

Uppsatsen följer IMRaD-struktur och består av introduktion, metod, resultat och 
diskussion. I kapitel 1 ges en övergripande introduktion till arbetet innehållande 
studiens syfte, mål, avgränsningar och frågeställningar. Här ges även en kort 
bakgrundsbeskrivning av 3D-fastighetsbildning. Kapitel 2 behandlar den teori som är 
relevant för studien, med fokus på lagstiftning samt tidigare forskning. I kapitel 3 
beskrivs de metoder som använts för att genomföra studien. Kapitel 4 redovisar det 
resultat som erhållits i studien genom de valda metoderna. I efterföljande kapitel 
(Kapitel 5) diskuteras det erhållna resultatet samt metoder. Uppsatsen avslutas med 
ett kapitel om slutsatser där studiens frågeställningar besvaras (Kapitel 6).  
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till 3D-fastighetsbildning i Sverige, gällande 
lagstiftning avseende 3D-fastighetsbildning samt redovisning av 3D-
fastighetsbildningsåtgärder idag. Här inkluderas även pågående arbete avseende 
digitalisering och standardisering samt tidigare forskning inom 3D-fastighetsbildning 
och 3D-gränser. Fokus i nedanstående två avsnitt är att beskriva hur processen och 
resultatet av en 3D-fastighetsbildning ser ut idag samt presentera delar av det 
utvecklingsarbete som pågår i Sverige. 

2.1 3D-fastighetsbildning i Sverige 

2.1.1 Bakgrund till tredimensionell fastighetsbildning 

Trycket på markanvändningen, speciellt i städerna, har lett till en alltmer utbredd 
förtätning. Trycket på städerna är ett resultat av den urbanisering som sker i 
Sverige, och i världen. I Sverige bodde för 200 år sedan 90 % av befolkningen på 
landsbygden. Idag bor istället cirka 90 % av befolkningen i tätorter (SCB, 2015). 
Ökad brist på mark för bebyggelse i städerna, nya förvaltningsformer, komplexa 
situationer i äganderätt och i andra rättigheter samt ökande antal tunnlar, 
infrastrukturobjekt och tunnelbanor har lett till ett behov av tredimensionell 
administrering. En lösning för hantering av detta har varit införande av 3D-
fastigheter (FIG, 2018). Genom möjligheten att dela in fastigheter i 3D-objekt har 
möjligheten öppnats upp för äganderättslig uppdelning. Att skikta byggnader och 
dela upp i åtskilda verksamheter ger fördelar både ur finansiering- och 
förvaltningssynpunkt.  

3D-fastighetsbildning i Sverige började med att det, år 1994, tillsattes en utredning 
av dåvarande regering för att se över lagstiftningen i syfte att ta fram ett förslag som 
möjliggjorde 3D-fastighetsbildning. Propositionen för 3D-fastigheter presenterades 
av regeringen år 2002 och överlämnades till riksdagen år 2003 och resulterade i att 
bestämmelser om 3D-fastighetsbildning trädde i kraft 1 januari 2004 (prop. 
2002/03:116).  

Innan införandet av 3D-fastighetsbildning användes servitut vanligen som lösningen 
vid tredimensionella problem. Stockholms tunnelbanesystem, som byggdes ut under 
1900-talet och som sträcker sig under stora delar av Stockholm är ett exempel på en 
kommunikationsanläggning som tillkommit genom servitutsrätt. Citybanan i 
Stockholm som öppnade under år 2017 har man istället löst genom 3D-
fastighetsbildning. Ett annat vanligt exempel på 3D-fastighetsutnyttjande där 3D-
fastighetsbildning kan vara lämplig är när flera verksamhetsutövare utnyttjar olika 
delar av en och samma anläggning, som när en byggnad rymmer både kommersiella 
verksamheter och bostäder. Det är vanligt att bostadsrättsföreningar hyr ut lokalytor 
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i bottenplan till kommersiella verksamheter. I de fallen agerar 
bostadsrättsföreningen som hyresvärd för lokalytorna, något som kan medföra 
ekonomiska besvär för föreningen och i många fall saknar föreningens styrelse de 
kunskaper och kompetens som krävs för att förvalta lokalerna. En lösning är då att 
avskilja lokalerna från bostadsrättsföreningen genom 3D-fastighetsbildning och 
överföra driften till någon som är mer lämpad att förvalta lokalerna.   

2.1.2 Fastighetsbildningslagen 

Syftet med införandet av 3D-fastighetsbildning i FBL var att skapa bättre 
förutsättningar för fastighetsutnyttjande där skilda plan inom en fastighet bättre 
kunde nyttjas av olika verksamhetsutövare t.ex. bostäder ovanför kommersiella 
byggnader (Prop. 2002/03:116).   

Vid upprättandet av 3D-fastighetsbildning infördes få ändringar i FBL, den nya 
fastighetstypen skulle omfattas av samma bestämmelser som redan innan gällde för 
2D-fastigheter. Den stora förändringen i lagen var införandet av de speciella 
lämplighetskraven som gäller för fastighetsbildning av 3D-fastighet men också nya 
bestämmelserna vid inlösen, utstakning och utmärkning.  

2.1.3 Gränser  

Fastighetsbildning innebär att fastighetsindelningen och gränser ändras. Enligt 
huvudregeln i FBL 4:27 1st ska gräns som tillkommer genom fastighetsbildning 
utstakas och utmärkas i behövlig omfattning. I behövlig omfattning innebär att 
utstakning och utmärkning inte är något obligatoriskt utan sker i de fall det behövs 
(Lantmäteriet, 2017b). De krav som ställs från staten avseende gränsutmärkning, 
även kallat basnivå, bygger på FBL, främst 4:27 och 4:28 och är en miniminivå som 
inte får underskridas (Lantmäteriet, 2015b).  

I FBL 4:27 och 4:28 står det bl.a. ”Om utstakning och utmärkning enligt första och 
andra styckena inte lämpligen kan ske på grund av fastighetens beskaffenhet, skall 
gränserna med tillräcklig noggrannhet beskrivas på den karta som upprättas enligt 
28§ eller i andra förrättningshandlingar” (FBL 4:27 3st), ”Karta ska upprättas vid 
förrättningen”, ”Kartan skall göras så noggrann som ändamålet kräver” och ”I 
beskrivningen skall den nya indelningen anges i enlighet med gränsutstakningen 
eller, i den mån utstakning icke skall ske, i överensstämmelse med 
fastighetsbildningsbeslutet (FBL 4:28).  

Vid införandet av 3D-fastighetsbildning, enligt regeringens proposition (Prop. 
2002/03:116), blev det nödvändigt att diskutera principerna för gränsdragning vid 
3D-fastighetsbildning. Regeringen kom fram till att om utstakning och utmärkning 
inte kan ske, skall fastigheternas gränser beskrivas på förrättningskartan eller i andra 
förrättningshandlingar. De kom även fram till att det inte behöver införas några 
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regler eller kriterier som anger hur gränser ska bestämmas och att det är upp till 
Lantmäterimyndigheterna att bestämma fastighetsgränserna på det sätt som 
förhållandena i det enskilda fallet påkallar.  

2.1.4 Redovisning av 3D-fastighetsbildningsåtgärder 

Lantmäteriförrättning redovisas i förrättningsakt och består vanligen av karta, 
teknisk beskrivning, fastighetsrättslig beskrivning, protokoll, dagboksblad samt 
väsentliga bilagor såsom t.ex. ansökan och avtal. Förrättningsakten är sedan det 
juridiskt bindande dokumentet för gränser och rättigheter. Protokollet är dock den 
enda del som är obligatorisk i förrättningsakten enligt lag, de andra delarna ska 
upprättas vid behov. I och med införandet av 3D-fastighetsbildning tillkom som 
tidigare nämnt bestämmelsen om att om utstakning och utmärkning inte kan ske, ska 
gränserna med tillräcklig noggrannhet beskrivas på den karta som upprättas eller i 
andra förrättningshandlingar. Denna bestämmelse kom även att gälla 2D-fastigheter. 
I propositionen för införandet av 3D-fastighetsbildning (Prop. 2002/03:116) 
diskuterade man redovisning av fastighetsgränserna vid 3D-fastighetsbildning. I den 
ansåg utredningen att byggnadsritningar lämpade sig för att utgöra förrättningskarta 
vid 3D-fastighetsbildning. Detta förslag blev dock hårt kritiserat som icke tillräckligt 
tillförlitligt. Lantmäteriet meddelade att inget hindrade från att byggnadsritningar 
kan ligga till grund för utarbetandet av förrättningskartan och för det krävs inga 
lagändringar. Regeringen kom fram till att någon särskild lagregel för redovisnings-
frågan inte framstod som påkallad. Detta innebär att 2D-fastigheter och 3D-
fastigheter har samma krav, utifrån lagstiftningen, på hur fastighetsbildningsåtgärder 
får redovisas. 

2.2 Standardisering och utvecklingsarbete inom samhällsbyggnad och 3D-
fastighetsbildning 

Sverige växer, framförallt storstäderna och samhällsbyggnadssektorn står inför stora 
utmaningar inom exempelvis hållbar utveckling, klimatfrågor och urbanisering. 
Nedan presenteras några utav de pågående större arbetena inom 
samhällsbyggnadssektorn med fokus på 3D-fastighetsbildning.  

2.2.1 Digitalisering 

Under de senaste åren har Sveriges regering presenterat en rad olika strategier, 
avsiktsförklaringar och uppdrag inom digitalisering som ska kunna bidra till en 
positiv samhällsutveckling. Regeringen gick under år 2016 ut med att en ny 
myndighet för digitalisering ska inrättas och som ska vara på plats i september 2018. 
Syftet med myndigheten är att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av 
andra statliga myndigheter, kommuner och landsting. ”Digitalt först” är ett av 
regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige där ett antal 
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myndigheter fått i uppdrag att verka för och leda digitaliseringen inom sina 
områden. Lantmäteriet fick i februari 2016 i uppdrag att verka för ”Digitalt först – 
för en smartare samhällsbyggnadsprocess”. Uppdraget handlar om att utreda 
förutsättningarna för en samordnad digital samhällsbyggnadsprocess i syfte att göra 
det snabbare, enklare och billigare att planera för nya bostäder (Regeringen, 2016). 
Lantmäteriet ska utreda och lämna förslag på nödvändiga författningsändringar som 
leder till att göra det enklare att utbyta information digitalt. I uppdraget finns flera 
olika initiativ som stödjs av Digitalt först, några av dessa är; Öppen geodata, Smart 
Built Environment, Smart Built – projekt: Informationsförsörjning vid planering, 
fastighetsbildning och bygglov. Det pågår för nuvarande en stor satsning inom 
digitalisering och flertal initiativ och projekt jobbar för att samhällsprocessen ska 
utvecklas och bli smartare, mer effektiv och öppnare. Detta för att effektivisera 
samarbeten mellan myndigheter, kommuner, fastighetsägare, byggherrar m.fl. och 
förenkla delningen av information och informationsredovisning. För detta utpekas 
standardisering och fler standardiserade metoder inom processer som en del av 
lösningen (Lantmäteriet Sverige, 2016).  

2.2.2 BIM 

BIM är en förkortning för Building Information Management men översätts på 
svenska till Byggnadsinformationsmodellering eller Byggnadsinformationsmodeller. 
BIM handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk och 
anläggningar i samhällsbyggandet (BIM Alliance Sweden). BIM är en modern 
arbetsmetod i byggprocessen där en 3D-modell skapas för projektering och 
visualisering och målet är att, i modellen, samla all information om byggnaden eller 
anläggningen, processen och beslut. Resultatet av en BIM-modell blir en virtuell 
prototyp av verkligheten. Byggindustrin rör sig mot att mer och mer inkludera BIM 
i sitt sätt att arbeta. Flera av Sveriges nya stora byggprojekt som t.ex. Nya Slussen 
och Nya Karolinska i Stockholm genomförs idag med hjälp av BIM. Nya Slussen 
byggs helt utan pappersritningar och utgår helt från digitala modeller. Anledningen 
är att BIM har stora fördelar i modellering, designfunktion samt att en gemensam 
modell underlättar vid samarbete med andra parter.  

Om alla väljer att presentera sin information på sitt eget sätt kan svårigheter uppstå 
med att dela information med andra på ett strukturerat, kostnadseffektivt och 
entydigt sätt. Möjligheterna med BIM som ett gemensamt verktyg i 
samhällsbyggnadsprocessen kan leda till ökad både ökad förståelse och 
tidseffektivisering. Anledningar till varför man inte redan antagit BIM som ett 
gemensamt verktyg trots att det redan används inom byggindustrin kan bero på 
motstånd mot förändring, tekniska problem, brist på utbildning samt juridiska och 
avtalsmässiga konsekvenser m.m. (Alreshidi. E, Mourshed. M, Rezgui. Y 2017).  
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2.2.3 Standarder för fastighetsinformation 

Som antagna svenska standarder inom fastighetsinformation finns bl.a. LADM, 
CoClass och IFC. LADM är en förkortning för Land Administration Domain Model 
men översätts på svenska till Modell för markanvändning och markägande. LADM 
är en datamodell som tillhandahåller ett standardiserat globalt ordförråd för 
administration av mark. Syftet med modellen är att b.la. att underlätta vid 
datautbyte och undvika inkonsekvenser mellan data som upprättas av olika 
organisationer (Lemmen. C, Van Oosterom. P, Bennet. R, 2015). Modellen är en 
internationell standard och år 2012 infördes den även som svensk standard. Trots att 
den funnits som svensk standard i flera år har den ännu inte, enligt rapport (IQ 
Samhällsbyggnad, 2016) från 2016, tillämpats inom varken offentlig förvaltning eller 
i fastighetsbildningsprocessen.  

CoClass är en svensk standard för begrepp och klassifikation. CoClass är ett digitalt 
klassifikationssystem för all byggd miljö i Sverige och lanserades under hösten 2016. 
Med systemet får alla parter tillgång till ett gemensamt språk (begrepp och 
terminologi) vilket gör kommunikationen parterna emellan tydligare.  

IFC är en förkortning för Industry Foundation Classes och är även den en svensk 
standard sedan 2016. IFC är ett filformat som gör det möjligt att byta information 
mellan CAD-program och andra mjukvaror (IQ Samhällsbyggnad, 2016).  

Samtliga ovan nämnda standarder har skapats och antagits för att förbättra 
kommunikationen mellan parter inom samhällsbyggnadssektorn. Enkelt datautbyte 
och ett gemensamt språk nationellt, men även internationellt leder till bättre 
kommunikation, tydligare underlag och handlingar och färre missförstånd och 
tvister. Bristande kommunikation kan även vara kostsamt. Målet med en ökad 
digitalisering i Sverige förutsätter enligt bl.a. Lantmäteriet (2016) att denna typ av 
standarder för att information enkelt ska kunna utbytas mellan olika aktörer inom 
samhällsbyggnad. 

2.3 Tidigare forskning och utredning 

Kring ämnet 3D-fastigheter och 3D-fastighetsbildning finns en mängd litteratur i 
form av artiklar, rapporter, examensarbeten etc. Nedan ges en inblick i tidigare 
forskning och utredning inom området med fokus på redovisning av 3D-
fastighetsbildningsåtgärder.  

2.3.1 Problematik med system baserat på 2D presentation av 
fastighetsgränser 

Det finns de som ifrågasätter om dagens fastighetsregister och registerkarta är 
tillräcklig för 3D-fastighetsbildning och föreslår att systemen uppgraderas så att, den 
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grafiska representationen och registret utvecklas och förbättras, framförallt gällande 
de mer komplexa 3D-fastighetsbildningarna (Drobez. P, Kosmatin Fras. M, Frelan. 
M, Lisec. A, 2016). Trots att det de senaste åren gjorts stora framsteg vad gäller 
utvecklingen av fastighetsgränser och fastighetsregistret finns det fler utmaningar i 
den kommande framtiden gällande 3D-fastighetsbildning, exempelvis för 
standardisering, visualisering och rättslig ram (Van Oostrom. P, 2013). 3D-åtgäder 
baserade på 2D-kartor i den mer komplexa byggda miljön ställer höga krav på en 
tydlig beskrivning eller visualisering av den tredje dimensionen. Detta skapar annars 
en osäkerhet, gör dem olämpliga för analyser och beslut samt skapar svårigheter vid 
fastighetsvärdering. Dessutom kan 2D-kartor som hänvisar till komplexa 
byggnadsstrukturer och 3D-områden vara svåra att förstå för personer utan 
lantmäterikunskaper (Drobez. P et al., 2016). 

2.3.2 Smart Built Environment 

Smart Built Environment (SBE) är ett initiativ som samordnas av IQ 
Samhällsbyggnad och stödjs av bl.a. Digitalt först. Programmet startade 1 januari 
2016 och arbetar mot att skapa ett enklare och smidigare informationsflöde genom 
objektbaserad informationshandling och industriella processer i 
samhällsbyggnadsprocessen. Programmet är den största satsningen som gjorts på 
samhällsbyggnad och har en bred förankring hos myndigheter, organisationer, 
kommuner och företag (Smart Built Environment, 2018). SBE har bland annat 
genom flera olika projekt utrett bl.a. arbetsprocessen vid 3D-fastighetsbildning, 
fastighetsbildning med stöd av BIM och hur det kan påverka myndighetens 
effektivitet. I deras rapport Smart planering för byggande från 2016 skriver man: 

”Det är idag ofta svårt att korrekt redovisa en 3Dvolym med enbart dagens 
pappersritningar och även svårt att läsa en registerkarta i 2D med fastigheter 
och rättigheter beslutade i 3D. Beslutsunderlagen i 
fastighetsbildningsprocessen behöver bli mer enhetliga och entydiga samt 
fastighetsinformationen behöver bli återanvändningsbar i hela 
samhällsbyggnadsprocessen.” (IQ Samhällsbyggnad, 2016, s.5) 

Slutsatsen i projektet Smart planering för byggande – Informationsförsörjning för 
planering, fastighetsbildning och bygglov som avslutades i april 2018 visade att 
fastighetsbildning i stöd av BIM och geografisk information kan ge stora effekter på 
lantmäterimyndigheternas effektivitet i ärendeprocessen samt för förståelsen av 
beslutet hos intressenter i processen.  

2.3.3 Andra länder 

3D-fastighetsbildning är inte unikt för Sverige utan denna typ av fastighetsbildning 
förekommer världen över. Det kan dock skilja sig väldigt mycket i b.la. lagstiftning, 
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intresse för 3D-fastighetsbildning och vart i utvecklingsarbetet man ligger länderna 
emellan. Inom 3D-fastighetsbildning har flertalet länder som t.ex. Bulgarien, 
Nederländerna, Kina och Australien börjat använda sig utav av digitala modeller vid 
visualisering av 3D-fastigheter.  

Internationellt är den främsta gemensamma organisationen för lantmätare; FIG 
(International Federation of Surveyors). Organisationen grundades år 1878 och har 
som syfte att skapa ett internationellt forum för diskussion och utveckling för att 
främja yrkesutövning och standarder inom lantmäteri. FIG har exempelvis nyligen 
publicerat ”Best Practices 3D Cadastres” som är en samling av de mest kända praxis 
inom 3D-fastighetsbildning världen över.  

Nedan följer en kort sammanställning av tre olika länders status gällande 3D-
fastighetsbildning och registrering utifrån FIG publikation (FIG, 2018); 

Nederländerna 

Nederländerna är det första kända landet där 3D-dokument inkluderas som juridisk 
handling i fastighetsregistret. Sedan 2016 har landet accepterat handlingar i 3D PDF-
format i deras fastighetsregistersystem och det pågår en fortsatt utveckling mot att 
införa fullt 3D-register. I Nederländerna kan man alltså visualisera juridiska 
volymer/rättigheter i 3D och sedan registrera dem i fastighetsregistret. För detta 
har man åtminstone i de första fallen efter 2016 använt sig utav BIM (Stoter. J.E, et 
al., 2017) 

Slovenien 

Slovenien har idag två fastighetsregister, ett register för mark och ett, sedan 2000, 
för byggnader. Slovenien arbetar idag för att slå samman registerna och gemensamt 
skapa ett 3D-fastighetsregister. Det befintliga registret för mark beskriver 
rättigheter och begränsningar och registret för byggnader beskriver de fysiska 
egenskaperna hos byggnaderna och i marken. Idag är ritningar av golv, vertikala 
sektioner, höjder och enkel bild på byggnaden tillräcklig för den grafiska 
presentationen av byggnadsregistret. Utvecklingsarbetet pågår med att samla 
tillräcklig data för att skapa en representation i 3D-miljö (Drobez. P, et al., 2016). 

Australien 

Australiens fastighetsregister innehåller markägarinformation i planer på papper och 
i digitala dokument (PDF). Idag presenteras 3D-äganderätten i planritningar 
(Shojaei. D, Kalantari. M, D. Bishop. I, Rajabifard. A, Aien. A, 2013). Det pågår 
ett utvecklingsarbete med att skapa en 3D-kapabel databas för fastighetsinformation 
(FIG, 2018). 
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2.3.4 Tidigare examensarbeten 

Det finns flertalet tidigare examensarbeten som berört ämnet 3D-fastighetsbildning 
3D-redovisning. Ett tidigare examensarbete från år 2012 undersöker man problem 
som uppstått med förvaltning av gemensamhetsanläggningar och servitut som bildats 
i samband med 3D-fastigheter. Studien resulterade i fem rekommendationer för 
förbättrad tillämpning av lagstiftningen, däribland rekommendation om att upprätta 
tydligare ritningar och använda 3D-modeller i större utsträckning för att öka 
förståelsen av förrättningsakter för både befintliga och framtida fastighetsägare 
(Asplin. L, Henriksson. S, 2012). Ett annat examensarbete från 2014, undersöker 
man problem och möjligheter med 3D-redovisning och visualisering av detaljplaner i 
en digital miljö. Resultatet för studien visar att smidigt datautbyte och standarder är 
viktiga förutsättningar för att implementera 3D-detaljplaner (Lagerlöf. S, 2014). 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att genomföra studien. Varje 
metodval förklaras och följs sedan en redogörelse av urval, bearbetning samt etiska 
aspekter  

3.1 Kvalitativ metod 

I vetenskaplig forskning skiljer man på kvantitativ metod och kvalitativ metod vid 
undersökningar. Likheten mellan metoderna är att de inte beskriver några regler, de 
beskriver principer som i sin tur ger forskaren kunskap. Kunskap som leder till att 
undersökningen uppfyller kraven på vetenskaplighet. Beroende på studiens 
omfattning, syfte och mål passar viss metod bättre än andra, men de kan även 
kombineras. I kvantitativ metod söker man den numeriska relationen mellan 
mätbara egenskaper. Vid kvalitativ metod vill man inte svara på frågor som ”hur 
många” eller ”hur mycket” utan här vill man undersöka och tolka en egenskap för att 
nå förståelse (Hartman, 2004).  Denna studie har till syfte att analysera en viss 
egenskap och därmed kommer strukturen för studien grundas i kvalitativ metod. 
Traditionellt sätt kallas genomförandet av en kvalitativ undersökning för analytisk 
induktion och innehåller tre faser; planering, insamling och analys. I planeringsfasen 
formulerar man en fråga och man bestämmer sig för vad man vill veta och om vem. 
Under insamlingsfasen utformar man sin undersökning där de två vanligaste 
alternativen för datainsamling är intervjuer och observation. I den sista fasen 
analyseras delade datamaterialet så att en teori kan växa fram (Hartman, 2004).  

3.2 Lagar 

Det är flera lagar i Sverige behandlar 3D-fastigheter men för denna studie har främst 
FBL och JB studerats då studien avser att analysera 3D-fastighetsbildning. JB är den 
lag där begrepp som fastighet och 3D-fastighet definieras och förklaras. Denna har 
studerats då det är av stor vikt att förstå innebörden av dessa definitioner som ligger 
till grund för övriga lagar som behandlar fastigheter. FBL är den lag som framförallt 
reglerar hur lämpliga fastigheter får bildas och/eller förändras genom klyvning, 
avstyckning, sammanläggning eller reglering samt under vilka förutsättningar detta 
får ske. Lagen reglerar även servitut, samfälligheter och fastighetsregistret. Här 
regleras även Lantmäterimyndigheternas roll och skyldigheter samt vilka krav som 
ställs på handläggning och redovisning av en lantmäteriförrättning. Denna 
lagstiftning är den som varit mest aktuell för denna studie och har studerats 
ingående. Proposition om inrättandet av 3D-fastighetsbildning (prop 2002/03:166) 
har studerats för att kunna få förståelse för hur lagstiftaren har tänkt vid införandet 
av de nya bestämmelserna.  
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Syftet med att studera lagstiftningen kring 3D-fastighetsbildning och proposition 
bakom inrättandet av 3D-fastighetsbildning är för att, tillsammans med annan 
inläsning, för studien få svar på vilka krav som ställs på redovisning av 3D-
fasighetsbildningsåtgärder. 

3.3 Studie av litteratur 

För att skapa en bra grund har uppsatsen föregåtts av litteraturstudier där relevant 
dokumentation så som rapporter, uppsatser, vetenskapliga artiklar och annan övrig 
litteratur studerats. Särskilt dokument berörande 3D-fastighetsbildning nationellt 
och internationellt inom ämnet 3D-modeller och hur man arbetar med 3D-
fastighetsbilding i andra länder än Sverige. Dessa har varit av stor vikt för studien då 
en utav forskningsfrågorna berör alternativa metoder för redovisning av 3D-
fastighetsbildning jämfört med hur de redovisas idag. För att samla information har 
myndigheter och organisationers hemsidor samt artikeldatabasen ScienceDirect 
främst använts.  

3.4 Intervjuer  

Det finns olika former av intervjuer; ostrukturerade, semistrukturerade och 
strukturerade. Då målet med studien och att studiens frågeställningar grundar sig i 
lantmäterimyndigheternas arbetssätt har kvalitativ metod och semistrukturerade 
intervjuer valt. Intervjuerna har syftat till att främst bidra med svar på en utav 
frågeställningarna för studien; Vilka behov, i svensk fastighetsbildning, finns det av en 
uppdatering av standarder och riktlinjer för redovisning av 3D-fastighetsbildning? Syftet 
med intervjuerna är att öka informationsvärdet, för detta har intervjuerna valts att 
genomföras med personer som direkt arbetar med 3D-fastighetsbildning och som 
antas ha riklig kunskap om ämnet.  

För intervjun upprättades ett intervjuschema (bilaga A). Intervjuschemat har 
upprättats med målet att få kvalitativa och öppna svar från respondenterna. Målet 
för studien var att intervjua fem respondenter för att uppnå ett tillräckligt mättat 
resultat. Enligt Guest, Bunce och Johnson (2006) som undersökt när mättnad i 
intervjuresultat uppnås, så krävs färre intervjuer ju mer homogent ett urval är. Att 
intervjua fem respondenter skulle även anses vara tillräckligt för den tidsram som 
examensarbetet haft samt att antalet kommunala lantmäterimyndigheter som har 
störst erfarenhet av 3D-fastighetsbildning inte stäcker sig långt över fem. 3D-
fastighetsbildning sker främst i storstadskommunerna, att intervjua 
förrättningslantmätare från en mindre kommunal lantmäterimyndighet som aldrig 
tidigare/sällan handlagt ett 3D-ärende har ansetts oväsentligt för studien.  

Sammanlagt har fyra intervjuer utförts för studien. Samtliga respondenter är 
förrättningslantmätare anställda på en KLM; Göteborg, Stockholm, Örebro och 
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Uppsala. Tilltänkta respondenter kontaktades via mail och tillfrågades om de hade 
möjlighet att ställa upp och svara på frågor gällande 3D-fastighetsbildning. Vid 
tillfrågan kontaktades även KLM Malmö men svar uteblev och ingen intervju blev 
möjlig. Trots detta anses respondenterna, dels pga. det homogena urvalet men även 
pga. att personerna som intervjuas målmedvetet valts ut av på grund utav deras 
kunskap inom det ämnet, vara tillräckligt för att ge ett mättat resultat. Vid 
godkännande från respondenterna skickades intervjuschemat som totalt bestod av 
fem frågor ut via mail. Samtliga intervjuer skedde via telefon för att det dels 
underlättade för båda parter i mån av tid och resor, dels för att det varit önskat från 
samtliga respondenter. Samtliga intervjuerna spelades in, om vilket respondenterna 
informerades och gav sitt samtycke. Intervjuerna följde intervjuschemat och 
avslutades med frågan om de ville tillägga någonting. Respondenterna har i 
resultatet valts att presenteras efter titel och arbetsgivare. Inga namn eller annan 
personlig information kommer att presenteras.  

Bearbetning av data 

Samtliga intervjuer har hållits via telefon och spelats in med mobiltelefon. 
Inspelningen användes sedan för att sammanställa materialet i text till ett mer 
sammanfattat och lätthanterligt material, resultatet presenteras i studiens kapitel 
Resultat. De respondenter som önskat det har delgetts sammanställningen för att 
godkänna materialet innan publicering.  

3.5 Förrättningsakter 

Förrättningsakter berörande 3D-fastighetsbildning har i samverkan med tre KLM 
valts ut för denna studie. Akterna kommer från Malmö, Uppsala och Göteborg. I 
urvalet har fastighetsbildning som berör ägarlägenheter undantagits. Samtliga 
förrättningsakter behandlar ärenden som registrerats i fastighetsregistret mellan åren 
2010 - 2017.  Inga övriga krav har ställts på förrättningsakterna då syftet med att 
inkludera förrättningsakter i studien är att studera akterna utifrån ett perspektiv som 
inte kräver viss typ av innehåll. Akterna har hämtats hem med hjälp av de ovan 
angivna KLM eller via Lantmäteriets ArkivSök-tjänst. Från de aktnummer som de 
kommunala kontoren delat med sig av har sedan ett urval om tio akter gjorts som 
resulterat i de förrättningsakter som inkluderats i studien. Urvalet motiveras av att 
det inte anses nödvändigt att studera samtliga förrättningar gjorda under den 
tidsperioden. Syftet med att inkludera förrättningsakter är för att undersöka och 
kunna ge en bild av hur en förrättningsakt för 3D-fastighetsbildning ser ut i 
praktiken samt viss eventuell jämförelse kommunerna emellan.  
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Bearbetning av data 

Förrättningsakterna som använts i denna studie har antingen skickats via mail av 
berörd KLM eller hämtats hem via Lantmäteriets ArkivSök-tjänst. Vid bearbetning 
av det inkomna materialet kontrollerades först att akterna höll sig inom de årtal 
studien avgränsat sig till. Av det totala antalet förrättningsakter som hämtats hem 
gjordes ett urval av tio stycken förrättningsakter som sedan användes för studien. 
Förrättningsakterna har sedan sammanställts, vilket går att läsa i bilaga B. I kapitlet 
Resultat har förrättningarna presenterats och jämförts med fokus på 
förrättningskarta och bifogade ritningar.   

3.6 Etiska aspekter 

Studien syftar främst till att samla in information och data från offentliga register, 
därmed bör ingen känslig information hanteras. Att studien inkluderar analys av 
förrättningsakter innebär att fastighetsbeteckning via akten kan avslöjas och därmed 
kan adress avslöjas. Inga namn, företagsnamn eller adresser nämns i denna studie 
vilket innebär att kopplingen mellan fastighet och fastighetsägare inte kopplas ihop. 
De förrättningsakter som studeras inkluderar inga privata personer utan enbart 
myndigheter och företag som sakägare. Det är heller inte av vikt att presentera 
företagsnamn eller andra uppgifter för resultatet av denna studie. Vid intervjuer 
med tjänstemän har respondenten, utan att det varit önskat av respondenterna, ändå 
valts att refereras till utifrån arbetstitel och arbetsgivare. Inför varje intervju har 
samtycke om inspelning hämtats. Inspelningarna har haft som syfte att underlätta 
återberättelsen av de åsikter/svar respondenterna lämnat i intervjun.   
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit genom valda metoder. Här 
presenteras materialet från gjorda intervjuer, resultatet av studie av 
förrättningsakter samt presentation av den nuvarande kravnivån på redovisning av 
3D-fastighetbildning. 

4.1 Lagstiftning, krav och riktlinjer 

Nedan redovisas resultatet från del av studie av litteratur och lagar avsett att besvara 
studiens frågeställning Vilka krav ställs idag på redovisning av 3D-fastighetsbildning? 

Att införa 3D-fastighetsbildning i den svenska lagstiftningen som tidigare enbart 
varit utformad för 2D-fastigheter har, genom att lagstiftningen varit och är så pass 
flexibel, varit en relativ smidig process. Idag tillämpas samma lagar utformade för 
2D-fastigheter även för 3D-fastigheter, med några mindre tillägg vid införandet 
2004.  

Bestämmelser och krav som finns för fastighetsbildning återfinns i FBL. Utöver dessa 
krav har Lantmäteriet utformat egna kravnivåer, rekommendationer och riktlinjer 
för fastighetsbildning. Lantmäteriet har t.ex. utformat en egen basnivå för 
förrättningsmätning och gränser som bygger på reglerna i FBL och som redovisas i 
deras basnivåbeslut från år 1998 (Lantmäteriet 2015b). Riktlinjerna för basnivåer vid 
förrättningsmätning lyder kortfattat;  

! Resultatet av en förrättning ska vara entydigt 
! Berörda sakägare ska vid beslutstillfället förstå vad 

fastighetsbildningsbeslutet innebär 
! En förrättning ska uppfylla gällande kvalitetskrav för fastighetsbildning 

avseende utstakning och markering, säkerhetsställande samt dokumentation 
! Resultatet av en förrättning ska vara möjlig att utvisa alternativt 

rekonstruera  
 
Dessa fyra villkor ska vara uppfyllda för att basnivån ska kunna uppnås 
(Lantmäteriet, 2015b). Basnivån kan anses vara det grundläggande kravet som ställs 
på gränser vid fastighetsbildning och enligt Lantmäteriet handbok Handbok FBL gäller 
basnivåkravet samtlig fastighetsbildning. Utöver bestämmelserna i FBL, 
basnivåkraven för förrättningsmätning och instruktioner i Handbok FBL saknas 
ytterligare krav och riktlinjer för hur 3D-fastighet ska avgränsas. Vid 3D-
fastighetsbildning är det upp till Lantmäterimyndigheterna att bestämma 
fastighetsgränserna på det sätt som förhållandena i det enskilda fallet påkallar. Det är 
även upp till förrättningslantmätaren att i det enskilda ärendet avgöra hur 
basnivåkraven ska uttolkas. 
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I den nuvarande processen för 3D-fastighetsbildning saknas även tydliga krav från 
Lantmäteriet på nivån på underlaget som sedan ligger till grund för 
fastighetsbildningsbeslutet (IQ Samhällsbyggnad, 2017). Kommunala 
lantmäterimyndigheten i Göteborg, Stockholm och Malmö har tillsammans med 
3D-gruppen på Lantmäteriet i Stockholm tagit fram dokumentet Rekommendationer 
vid 3D-fastighetsbildning – ritningsunderlag mm (se bilaga C). Dokumentet ger 
rekommendationer för utformning av ritningsunderlag samt kravnivå för digitala 
3D-modeller. Som processen ser ut idag är det sökandens ansvar att ta fram 
underlag med tillräcklig information i form av ritningar som tydligt redovisar 3D-
volymen och rättigheter till förrättningskarta och beskrivning. Ritningar som 
sökanden tagit fram redovisas sedan som bilagor i förrättningshandlingarna och 
skapar tillsammans med verbal beskrivning och förrättningskarta den sammanlagda 
redovisningen av 3D-gränser. Dokumentet ger rekommendationer för hur ritningar 
och 3D-modeller ska utformas och syftar till att ge en likformighet i de underlag 
som sedan används som beslutsunderlag i förrättningen. Idag kan inte 3D-modeller 
sparas som underlag utan de görs om till PDF antingen av sökanden eller av 
lantmäteriet. Dokumentet gavs ut den 28 februari 2016 och har sedan dess funnits 
tillgängligt för samtliga lantmäterimyndigheter att använda vid 3D-
fastighetsbildning. Dessa riktlinjer utgör dock inte ett krav från 
lantmäterimyndigheterna utan fungerar som rekommendationer eller hjälpmedel för 
sakägare.  

Utöver de krav som ställs på en förrättning och innehåll i en förrättningsakt enligt 
FBL, de basnivåkrav som satts av Lantmäteriet samt de riktlinjer för 3D-gränser som 
de kommunala lantmäterimyndigheterna tagit fram så saknas ytterligare krav och 
riktlinjer för redovisning av 3D-åtgärder. Det är upp till förrättningslantmätaren att 
bestämma fastighetsgränserna på det sätt som förhållandena i det enskilda fallet 
påkallar samt avgöra när 3D-fastighetsgränser anses tillräckligt tydligt redovisade i 
förrättningshandlingarna. 

4.2 Intervjuer 

Nedan redovisas resultatet från intervjuerna uppdelat i tre avsnitt för att svaren ska 
kunna återges och presenteras på ett mer lättöverskådligt sätt. Det första avsnittet 
redovisar hur respondenterna arbetar med underlag och riktlinjer vid 3D-
fastighetsbildning. Därefter följer ett avsnitt om redovisning av 3D-åtgärder i 
förrättningshandlingar. Slutligen återges respondenternas svar om att inkludera 3D-
modeller i förrättningshandlingar och förrättningsprocessen. Frågorna som ställts vid 
intervjuerna är inkluderade under respektive avsnitt. I ett sista avsnitt sammanställs 
samtliga svar till en gemensam sammanfattning. Resultatet avser att besvara studiens 
frågeställning Vilka behov, i svensk fastighetsbildning, finns det av en uppdatering av 
standarder och riktlinjer för redovisning av 3D-fastighetsbildning? 
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Tabell 1. Respondenter som har intervjuats 

Respondent Titel, arbetsgivare 

A Förrättningslantmätare, KLM Göteborg 

B Förrättningslantmätare, KLM Stockholm 

C Förrättningslantmätare, KLM Örebro 

D Förrättningslantmätare, KLM Uppsala 

 

4.2.1 Underlag och riktlinjer vid 3D-fastighetsbildning 

Fråga 1: Finns det dokument/standarder/riktlinjer som ni utgår från vid 3D-
fastighetsbildning idag? 

Respondent A: Finns inga direkta underlag man tillämpar vid 3D-fastighetsbilding 
pga. att fastighetsbildningen ser så olika ut beroende på vilken användning fastighet 
bildas för. Riktlinjer framtagna av storstadskommunerna för 3D-fastighetsgränser i 
ritningar beskrivs främst som ett hjälpmedel mot exploatören. Det är mycket upp 
till förrättningslantmätaren att avgöra hur processen ska gå till väga beroende på 
ärendets omfattning. 

Respondent B: Använder sig av riktlinjer ”3D-gränser i ritningar mm - 
rekommendationer” har även powerpointpresentation och andra dokument kontoret 
tagit fram som underlag för sakägare/exploatör i olika informationsnivåer beroende 
på hur väl insatta de är i 3D-fastighetesbildning. I sitt eget arbete använder de sig 
främst av interndiskussioner och egna anteckningar. Riktlinjerna ”3D-gränser i 
ritningar mm” är framtagna av KLM Stockholm, Göteborg och Malmö, det saknas 
nationella riktlinjer. Samma sak gäller nationella handledningar m.m. som inte 
uppdaterats särskilt mycket sedan lagstiftningen om 3D-fastighetsbildning kom.  

Respondent C: Använder sig av tidigare delade exempel på 3D-förrättningar från 
bl.a. statliga lantmäteriet och utgår från dessa. Saknas tydliga listor/dokument att 
utgå från vid 3D-förrättningar.  

Respondent D: Använder sig inte av några specifika underlag, utgår från 
Lantmäteriets handböcker och lagboken vid 3D-fastighetsbildning.  

Fråga 2: Uppmanar ni sakägare att vid 3D-förrättningar använda sig utav ”3D-gränser i 
ritningar mm - rekommendationer”? Följer sakägare riktlinjerna?  

Respondent A: Upplever att det är varierad uppmaning och användning av 
riktlinjerna både från lantmäteriets och sakägares sida. De stora aktörerna som är väl 
etablerade i branschen använder sig redan av ritningar vid ansökan där redovisning 
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av gränser och rättigheter m.m. som stämmer bra överens med de riktlinjer som 
lantmäteriet tagit fram. Riktlinjerna ska ha inkluderats ganska nyligen i det arbetssätt 
man använder sig utav på aktuell kommunal lantmäterimyndighet så de ska inte ännu 
ha använts i större utsträckning.  

Respondent B: Delar med sig av riktlinjerna till de sakägare som ansöker om 3D-
förrättning. Upplever att sakägare följer riktlinjer för 3D-fastighetsgränser i 
ritningar, kanske inte alltid fullt ut men på ett sådant sätt som anses tillräckligt. Är 
positivt inställd till att ritningar som underlag standardiseras i redovisning (linjer, 
färger etc.) för att öka förståelsen för framförallt andra som vill ta del av 
handlingarna i efterhand. Vore positivt med nationella riktlinjer eller regler för hur 
underlag för 3D-fastighetsbildning bör/ska se ut.  

Respondent C: Har i dagsläget inte använt riktlinjerna i någon större utsträckning, 
men är positivt inställd till att de finns och ser att de kan komma till användning mer 
i framtida förrättningar. I och med att riktlinjerna ännu inte inkluderats som en del i 
arbetssättet så har sakägare heller inte följt dessa.  

Respondent D: Kände inte till riktlinjerna ”3D-gränser i ritningar mm - 
rekommendationer” sen tidigare. Anser dock att sakägare, vid 3D-förrättningar, 
oftast är så pass kunniga inom området att de levererar tydligt underlag utan 
riktlinjer. Är dock positivt inställd till standardiserad redovisning av linjer, färger för 
ritningar för underlag. Anser även att det hade varit mer lätthanterligt att använda 
sig av ritningarna om de hade rensats från överflödig information som är irrelevant 
för fastighetsbildningen när man använder sig av ex. bygglovsritningar som underlag. 
Detta gäller inte enbart 3D-fastighetsbildning, utan mer generellt.  

4.2.2 Redovisning av 3D-åtgärder i förrättningshandlingar 

Fråga 3: Finns det svårigheter, i en förrättning, med att redovisa 3D-åtgärder på ett 2D-
material? I så fall vilka?  

Respondent A: Det finns svårigheter med att redovisa en 3D-fastighet på 2D-
material. Det är att få en tydlig bild av hur fastigheten ser ut när man ska ”platta till” 
någonting tredimensionellt och redovisa det på ett papper. Upplever svårigheter 
med att få en helhetsbild när man endast kan läsa fastigheten uppifrån (som den 
redovisas idag på förrättningskartan). Att istället ha någonting man kan snurra runt 
och se från samtliga vinklar ger ett bättre helhetsintryck. Upplever att 
förrättningshandlingarna ändå är tydliga, men att det kräver att man läser samtliga 
handlingar (karta, ritningar och verbal beskrivning) parallellt för att kunna få en 
förståelse, dokumenten var för sig fungerar inte självständigt. Beskriver 
förrättningskartan som nästan överflödig då den är så svår att göra tydlig, den visar 
främst 3D-fastigheten i förhållande till övrig fastighetsindelning runt om kring, den 
absolut största vikten ligger på ritningarna som tas fram. 
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Respondent B: Anser att svårigheterna inte ligger i att presentera en 3D-åtgärd på 
ett 2D-material utan svårigheten ligger i att skapa tillräcklig förståelse och överblick 
över den nya fastighetsindelningen och rättigheterna med den begränsade 
möjligheten att enbart kunna redovisa ritningar i sektioner och i ett uppifrån-
perspektiv. Men med bra ritningarna, en verbal beskrivning och karta är 
handlingarna dock väl beskrivna. Materialet i 2D ska reflektera verkligenheten på ett 
sådant sätt att man ska kunna visualisera hur fastighetsindelningen faktiskt ser ut. 
Svårigheten ligger i att alla skapa ett så pass bra material att man ska ha möjlighet att 
visualisera detta. Inkluderas PDF-illustrationer från 3D-modeller ökar förståelsen 
för det tänkta resultatet. Det finns en problematik dels när man ska ändra i befintliga 
3D-gränser när det bara finns 2D-underlag och dels när det ligger äldre/enkelt 
material i grunden t.ex. äldre bygglovsritningar, att det kan vara svårtolkat eller inte 
säkert att det är korrekt.  

Respondent C: Svårigheterna är att få en bra bild och ett sammanhang av 
fastigheternas utsträckning. Svårt att få en bra total överblick, framförallt när 3D-
fastigheten fördelas på olika plan och inte har en helt kubformad utformning samt 
när förrättningen innebär flera rättigheter bildas/ändras. 

Respondent D: Svårigheten ligger framförallt i de fall 3D-förrättningen omfattar 
flera plan och har olika utsträckning/utstick i olika plan och att på ett bra och tydligt 
sätt redovisa detta.  

Fråga 4: Beslut som tas av lantmäterimyndigheterna ska vara entydiga och förståeliga för 
sakägare, anser ni att handlingarna i en förrättning idag är entydiga tillräckligt förståeliga?  

Respondent A: Upplever att förrättningshandlingarna överlag är tillräckligt 
förståeliga, framförallt de som handlagds på senare tid. Upplever att 
förrättningshandlingarna under handläggningen av förrättningen och vid 
besluttagande är förståeliga för förrättningslantmätare och fastighetsägare. 
Svårigheten ligger i möjligheten att i framtiden kunna tolka handlingarna, vid en 
eventuell framtida ändring eller liknande, i och med att dokumenten måste läsas 
ihop vilket kan bli svårförståeligt, tidskrävande och kostsamt. Svårigheten ligger 
även i att man i förrättningen utgår från ritningar som antingen kan vara väldigt 
gamla eller ritningar som beskriver en byggnad som ännu inte är uppförd. I det 
första fallet ligger stor vikt på den verbala delen att beskriva hur gränserna går, i det 
andra fallet kan det tom. vara så att, beroende på fastighetsägarens vilja att öppna 
upp och korrigera förrättningen, verkligheten i slutändan inte ser ut som 
förrättningsakten då man gjort ändringar under arbetets gång. Det hjälper mycket 
för förståelsen att inkludera foton på befintlig byggnad eller illustrationer på 
planerad byggnad i handlingarna.  
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Respondent B: Målsättningen är att alltid arbeta fram tillräckligt underlag så att 
handlingarna i framtiden ska vara tydliga och förståeliga. Med de förutsättningar och 
den lagstiftning som finns idag så anses handlingarna vara tillräckligt förståeliga och 
entydiga. Noggrannheten och detaljnivån utvecklas hela tiden och de förrättningar 
som görs idag skiljer sig från de förrättningar som gjordes bara för några år sedan. I 
och med att 3D-lagstiftningen är relativt ny finns inte exempel där beslutade 
handlingar resulterat i oklarheter/tvister pga. otydlighet eller inte, men det kan 
komma. 

Respondent C: Upplever att 3D-förrätttningshandlingarna kan vara tillräckligt 
förståeliga för byggherrar, förrättningslantmätare och folk inom branschen, men 
vara svårt för övriga t.ex. bostadsrättsförening att förstå. Detta även om 
förrättningshandlingarna är korrekt och riktigt genomförda.   

Respondent D: Anser att förrättningshandlingarna är tillräckligt entydiga och 
förståeliga idag. Det krävs dock tillräckligt material i handlingarna i form av karta, 
beskrivning och ritningar. För en utomstående person kan det vara komplicerat att 
få en förståelse, men läses handlingarna tillsammans så ska de ändå anses vara 
tillräckligt tydliga för att kunna förstå.  

4.2.3 3D-modeller i förrättningshandlingar och 
förrättningsprocessen 

Fråga 5: Tror ni att möjligheten att inkludera digitala 3D-modellar i 
förrättningshandlingarna skulle påverka processen positivt/negativt? I så fall på vilket sätt?  

Respondent A: Positivt inställd till att inkludera 3D-modeller i 
förrättningshandlingarna och i förrättningsprocessen. 3D-modeller används i vissa 
fall idag, men i 2D-format. Att inkludera 3D-modell skulle underlätta snabbare 
överblick/förståelse för fastighetsbildningen förrättningslantmätare, framförallt vid 
mer komplicerade förrättningar samt när man i framtiden går in och gör eventuella 
ändringar i fastigheten eller av annan anledning ska sätta sig in i förrättningen, med 
detta vinner man både tidsmässigt, i tydlighet och kostnadsmässigt. Svårigheten är 
att beskriva vart i detalj vart gränserna går i t.ex. bjälklag, men detta kan hjälpas till 
utav den verbala beskrivningen. Handlingssystem och arkiveringssystem är idag inte 
kompatibelt med 3D-modeller. Det enda negativa med 3D-modeller är att det tar 
upp datorkraft och lagringsutrymme.  

Respondent B: Verkar positivt inställd till att inkludera 3D-modeller både i 
fastighetsbildningsprocessen samt att inkludera 3D-modeller i hela 
samhällsprocessen och poängterar att byggherrar redan jobbar med 3D-modeller 
idag. Tror att möjligheten att inkludera 3D-modeller skulle underlätta när man i en 
framtida förrättning behöver gå in och ändra äldre 3D-gränser eller rättigheter samt 
att det skulle medföra en bättre/snabbare överblick och förståelse för de beslut som 
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tagits i ärendet. Svårigheten ligger i lagring av filerna samt lagstiftningen kring 
fastighetsbildning som i sådant fall måste ändras. Det behöver utredas och beslutas 
kring hur en 3D-modells data ska tolkas om man ska inkludera det som en del av 
beslutet, tolkningsmån/noggrannhet m.m. 

Respondent C: I stort anses möjligheten att inkludera digitala 3D-modeller i 
förrättningshandlingarna som positivt. Det skulle göra det tydligare för alla parter 
att i framtiden att snabbare få en överblick om vart fastighetsgränserna går och 
rättigheter finns samt eventuell möjlighet att knyta koordinater till en brytpunkt 
vilket skulle leda till bättre möjligheter att återskapa fastighetsgränser. Det negativa 
anses vara lagringen och de stora filer 3D-modeller skulle innebära samt en 
förrättningslantmätares beroende av extern part om denne inte sitter på kunskaper 
om programvaran som 3D-modellen är framtagen i vid eventuella förändringar. 

Respondent D: Positivt inställd till 3D-modeller med förutsättning att alla har 
system som klarar av denna typ av data. Anser att det skulle innebära en stor 
förbättring för professionella aktörer inom fastighetsbranschen (lantmäteriet, 
kommuner, företag) men kunna vara en barriär för andra personer som saknar den 
digitala kunskapen i och med att handlingarna ska kunna vara tillgängliga för alla. Att 
kunna jobba med 3D-modeller hade dock kunnat underlätta i ett tidsperspektiv 
vilket också leder till kostnadseffektivt. 

4.2.4 Sammanfattning 

Samtliga respondenter uppger att det saknas specifika 
dokument/standarder/riktlinjer att utgå från vid 3D-fastighetsbildning. Det som 
finns att utgå från är samma dokument som för 2D-fastighetsbildning och det är 
mycket upp till förrättningslantmätaren att avgöra hur förrättningsprocessen ska gå 
till vid 3D-förrättningar beroende på ärendets omfattning. Det saknas nationella 
riktlinjer och de nationella handledningarna (Lantmäteriets handböcker) ska inte ha 
uppdaterats särskilt efter införandet av 3D-fastighetsbildning. De riktlinjer som 
KLM Stockholm, Göteborg och Malmö tagit fram tillsammans med 3D-gruppen 
(3D-gränser i ritningar mm - rekommendationer) används enligt respondenterna 
inte i någon större utsträckning. De används främst av Stockholm och Göteborg utav 
de fyra kommunerna men ingen av respondenterna uppger att de anser att sakägare 
sedan följer dessa riktlinjer. Många sakägare är redan väl etablerade i branschen och 
använder sig redan av ritningar där redovisningen av linjer och rättigheter är så pass 
bra att de mäter sig med det som riktlinjerna rekommenderar. Samtliga 
respondenter är positivt inställda till riktlinjerna och uttrycker sig även positivt till 
krav på en mer standardiserad redovisning av ritningar som underlag till 3D-
förrättningar. 
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De svårigheter som uppstår vid en 3D-förrättning med att tydligt redovisa 3D-
åtgärder på ett 2D-material anses av samtliga respondenter vara svårigheten i att 
skapa tillräckligt bra och tydligt material. Att med det materialet få en tydlig, bra 
överblick över ändringar i fastighetsindelningen samt rättigheters läge är alltid 
målsättningen men samtliga handlingar i en 3D-förrättning behöver oftast läsas 
parallellt för att kunna ge en tydlig helhetsbild. Stor vikt i förrättningen ligger på de 
ritningar som tas fram. Att utläsa 3D-gränser och lägen för rättigheter utifrån en 
förrättningskarta är mycket svårt framförallt när 3D-fastigheten fördelas på olika 
plan. De förrättningsakter som upprättas vid 3D-förrättningar idag anses av samtliga 
respondenter, med de förutsättningar och den lagstiftning som finns idag, vara 
tillräckligt förståeliga och tydliga för sakägare. Nackdelen med hur de redovisas idag 
är att de kan upplevas som svåra att förstå för personer som inte är lika insatta i 3D-
fastighetsbildning som t.ex. en förrättningslantmätare eller byggherre. Detta kan 
leda till svårigheter att kunna tolka ritningar och beslut, framförallt för den som vill 
sätta sig in i ärendet i framtiden. 

Respondenterna är positivt inställda till möjligheten att kunna inkludera 3D-
modeller i förrättningshandlingarna. Samtliga är överens om att det skulle kunna 
bidra till en snabbare förståelse och överblick i ärendet, både under förrättningen, 
framförallt i mer komplicerade ärenden samt i ett senare skede när man vill gå in 
och göra ändringar i 3D-fastigheten. Det skulle även kunna bidra positivt tids-
mässigt vilket i sin tur också leder till kostnadseffektivitet. Det skulle dock kräva en 
uppdatering av system för att öppna möjligheten att kunna lagra denna typ av 
information. Andra bekymmer kring införandet av 3D-modeller framförs som; 
behovet av ändring av nuvarande lagstiftning samt att nya kunskapskrav som 
eventuellt inte kommer kunna levas upp till av förrättningslantmätare och att man 
blir beroende av extern part.  
Sammantaget ges en positiv inställning av samtliga respondenter till inkluderandet av 
3D-modeller i förrättningshandlingar. Samtliga respondenter verkar även uttrycka 
en vilja till att utveckla riktlinjerna för 3D-gränser och skapa en mer standardiserad 
process för framtagandet av underlag vid 3D-förrättningar. De delar dock viss 
mening avseende kring hur pass nöjd man är med nuvarande arbetssätt, två av 
respondenterna anser att det finns mycket utvecklingsarbete i processen för och 
redovisning av 3D-fastighetsbildning. De andra två anser att hur man arbetar med 
3D-fastighetsbildning idag fungerar väldigt bra men anser även att en utveckling 
kommer att kunna förbättra arbetet och resultaten i framtiden.  

4.3 Studie av förrättningsakter 

Nedan redovisas resultatet av den studie som gjorts av förrättningsakter innehållande 
3D-fastighetsbildning. Resultatet avser att, tillsammans med de två avsnitt ovan, 
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besvara två av studiens frågeställningar om kravnivå och behov av nya eller 
uppdaterade standarder/riktlinjer för 3D-fastighetsbildning.  

De förrättningsakter som har studerats har behandlat avstyckning eller klyvning av 
2D-fastighet och bildande av 3D-fastighet eller 3D-utrymme. Ändamålen för 3D-
fastigheterna har varit varierande; bostäder, kontorslokaler, handel, hotell och 
garage. Om byggnaden/utrymmet funnits sen tidigare eller om det planerat att 
byggas vid tiden för ansökan har också skiljt sig bland förrättningarna. I bilaga B finns 
en sammanställning över akterna som hänvisas till. Den äldsta förrättningen är från 
år 2010 medan i de övriga förrättningarna har beslut tagits mellan år 2015 och 2017. 
Förrättningarna har uteslutande involverat juridiska personer, främst företag men 
även kommuner. Trots höga krav på fastighetsgränser generellt finns få riktlinjer och 
hjälpmedel att följa vid 3D-fastighetsbildning och bildande av 3D-gränser. Vid 3D-
fastighetsbildning behöver gränserna redovisas i förrättningskarta(or), verbal 
beskrivning och i bifogade ritningar, de ska uppnå basnivåkraven samt att ritningar 
bör följa dokumentet ”3D-gränser i ritningar mm - rekommendationer”. Till hjälp 
har sedan förrättningslantmätarna FBL, handböcker och eventuellt ett eller flera 
exempel på liknande objekt. Det inte helt oväntat att förrättningshandlingarna 
skiljer sig åt både till innehåll, redovisning samt i kvalitet i bifogade ritningar. 
Samtliga förrättningsakter innehåller förrättningskarta, verbal beskrivning och 
bifogade ritningar.  

4.3.1 Förrättningskarta 

Det förekommer att KLM använder sig utav olika handläggningsprogram vid 
framtagande av förrättningskarta. Det är också mycket upp till 
förrättningslantmätare/kartingenjör att göra egna avvägningar för att göra kartan så 
ren och tydlig som möjligt (Respondent A, personlig kommunikation, 17 maj 
2018). Enligt Lantmäteriet (2018), rekommenderas att använda sig av färger för 
kartdetaljer för att öka tydligheten. Av de studerade förrättningsakterna redovisas 
hälften av förrättningskartorna helt eller delvis i färg. Samma dokument förklarar 
även teckenförklaringens innebörd och vilka krav som ställs, bland annat att det ska 
finnas samt att den måste innehålla de detaljer som är nödvändiga för att förstå 
innebörden av beslutet. Teckenförklaringen i studerade förrättningskartor har olika 
detaljnivå, vissa kartor inkluderar förklaring av information som andra utesluter. I 
de förrättningar som studerats från Uppsala kommun (0380-2016/302, 0380-
2009/156) saknas till exempel teckenförklaringen helt. Minimikravet för 
förrättningskartor för 3D är att den ska visa förhållandet i horisontell projektion i 
markplanet (Lantmäteriet, 2018). Detta krav upplevs samtliga studerade 
förrättningskartor uppfylla. 
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4.3.2 Ritningar/illustrationer 

Ritningar som avser vertikal och horisontell redovisning kan enligt Lantmäteriet 
(2018) användas för att redovisa gränsdragningen, men benämns inte som ett krav. 
Samtliga studerade förrättningsakter innehåller ritningar framtagna av sakägare. Då 
de framtagna riktlinjerna ”3D-gränser i ritningar mm - rekommendationer” för 
ritningar som underlag vid 3D-förrättningar endast är rekommendationer och 
används i begränsad omfattning är det inte heller helt oväntat att ritningarna i de 
studerade akterna inte följer dessa. Att poängtera är att riktlinjer publicerades först 
2016-02-18, vilket innebär att enbart sju av de tio studerade akterna har haft 
möjlighet att följa dessa. Av de studerade akterna har inga ritningar fullt ut följt 
riktlinjerna för 3D-gränser. I redovisningen av rättigheter och 3D-gränser i 
ritningarna har olika metoder använts, olika typer av redovisning av linjer eller 
markeringar i färg. Två av de studerade förrättningsakterna har haft med 3D-
illustrationer som visar det byggnaden/anläggningen. Vilken typ av ritning man har 
använt som grund varierar bland förrättningarna; systemhandlingar, 
bygglovshandlingar, ritningar framtagna som underlag för 3D-fastighet och annan 
typ av ritning. Två av förrättningsakterna har inkluderat foton på befintlig byggnad.  

4.4 Studie av litteratur 

Metoden studie av litteratur har bidragit till samtliga resultat i denna studie men har 
framförallt avsetts att besvara frågeställningen Vilka alternativa metoder för redovisning 
av 3D-fastighetsbildning kan vara aktuella motsvarande vad som används idag?  

Utifrån studerad litteratur framgår att det inte bara i Sverige utan i hela världen idag 
pågår stora projekt och utvecklingsarbeten inom 3D-fastighetbildning. Bland 
vetenskapliga artiklar uttrycks problematiken kring att 3D-information redovisas på 
ett 2D-material. Enligt t.ex. Peter van Oosterom (2013) Ho. S, Rajabifard. A, 
Stoter. J och Kalantari. M (2013) så skapar b.la. den ökade fastighetsrättsliga 
komplexiteten i framförallt urbana områden ett behov av utveckling av 
fastighetsregister. Register i 2D har inte kapacitet att redovisa mer komplexa 
fastighetsrättsliga situationer som t.ex. 3D-fastighetsbildning på ett tillräckligt bra 
sätt. I Sverige, av t.ex. SBE (IQ Samhällsbyggnad, 2016), slås diskussionen ofta ihop 
med behovet av att göra hela samhällsbyggnadsprocessen smidigare för samtliga 
involverade aktörer. En mer standardiserad process med gemensamma definitioner 
och språk samt enklare datautbyte parterna emellan skulle enligt SBE resultera i 
effektivare arbete, kortare handläggningstider och lägre kostnader.  

FIG, som är den stora världstäckande organisationen för lantmäteri har gjort stora 
utredningar tillsammans med medlemsländerna avseende 3D-fastighetsbildning. 
Bl.a. så har de under 2018 släppt en rapport (FIG, 2018) på över 200 sidor avseende 
fastighetsregister i 3D. I rapporten beskriver man b.la. hur de nuvarande systemen 
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för markadministration ständigt behöver utvecklas för att klara av de pågående 
trenderna som den digitala omvandlingen, urbanisering, demografiska förändringar 
etc. En av slutsatserna i rapporten är att 3D-visualiseringen är vanlig, men inte 
hantering av 3D-data och 3D-data behövs för att beskriva den verkliga världen.   
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5 Diskussion 

5.1 Valda metoder 

Intervjuer 

Resultatet för denna studie bygger mycket på de personer som ställt upp och deltagit 
i intervjuer. Förfrågan om att ställa upp på intervju skickades ut till fem av Sveriges 
största kommuner och deras KLM; Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och 
Örebro. Intervjuerna har gjorts med förrättningslantmätare anställda på KLM och 
skett via telefon vilket har givit fördelen att vara tidsbesparande för båda parter. Av 
de fem förfrågade kommunerna hade endast fyra möjlighet att ställa upp på intervju. 
Urvalet av KLM har varit begränsat då storkommunerna står för majoriteten av 3D-
förättningarna som genomförs i Sverige och målet har varit att få intervjua de största 
kommunerna i Sverige till invånarantal. En större geografisk utbredning av 
intervjuade respondenter hade förmodligen inte tillfört speciellt mycket mer till 
studien pga. att mindre kommuner aldrig eller sällan handlagt 3D-ärenden. 
Respondenterna har ansetts sitta på goda kunskaper avseende 3D-fastighetsbildning 
och därmed anses, tillsammans med det geografiska urvalet, att mättnad i resultatet 
har uppnåtts trots att enbart fyra förrättningslantmätare intervjuats.   

De intervjuade är generellt samstämmiga i frågorna. De skiljer sig något åt i hur man 
arbetar och vilka egna synpunkter man har på nuvarande och eventuell framtida 
handläggning. Den generella åsikten är att det finns utrymme för förbättring i 
handläggningen avseende underlag som tas med i förrättningar vid 3D-
fastighetsbildningsåtgärder. Det finns även utrymme för förbättring för en tydligare, 
mer förståelig redovisning av 3D-gränser och rättigheter vid 3D-fastighetsbildning. 

Det hade även varit intressant att intervjua sakägare och undersöka deras åsikter 
gällande 3D-fastighetsbildning och de krav som ställs/inte ställs på dem och deras 
underlag vid förrättning. Det har varit en tanke från första början för att få en bild av 
situation från båda parters perspektiv, men har uteslutits pga. tidsbrist. 

Studie av förrättningsakter 

Studien av förrättningsakter har omfattat tio stycken akter, registrerade i 
fastighetsregistret mellan 2010 och 2017. Det hade varit önskvärt att studera fler 
akter under ett större tidsspann för att kunna göra fler jämförelser samt se eventuell 
förbättring eller naturlig förändring i arbetssätt. Detta har dock inte varit möjligt 
pga. tidsbrist. Studerade förrättningsakter avser förrättningar handlagda i Malmö, 
Uppsala och Göteborg. Studerade akter lyckas ge en bra överblick över hur 
handlingar i en 3D-förrättning ser ut, presenteras och redovisas samt vad som 
inkluderas och vilka typer av ritningar som ligger till underlag samt deras 
redovisning och detaljnivå.  
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Studie av litteratur 

Majoriteten av den litteratur som studerats har varit skrivna på engelska. Detta har 
bidragit till att inläsning har varit mer tidskrävande då översättning har varit tvunget. 
Behovet av att översätta text kan även ha bidragit till missförstånd vilket i sin tur kan 
resultera i felaktiga resultat eller uttalanden. Författaren har även sällan varit av 
svenskt ursprung och skrivit utifrån svensk lagstiftning utan har använt ett mer 
generellt perspektiv. Den litteratur som studerats avseende svensk utredning inom 
3D-fastighetsbildning och redovisning av 3D-åtgärder har enbart inriktats på 
information och rapporter från IQ Samhällsbyggnad och Smart Built Environment 
vilket kan ha givit ett vinklat perspektiv. Ingen annan utredning eller forskning inom 
området har dock hittats inom Sverige.      

5.2 Resultatet 

De resultat som framkommit genom studien har inte varit helt oväntade. Något som 
dock har varit lite överraskande är det stora utvecklingsarbetet som sker globalt 
inom 3D-fastighetsbildning vilket har givit en mycket större förståelse till 
nödvändigheten av digital utveckling. Genom intervjuer och studie av 
förrättningsakter framgår det klart att det finns behov av att kraven på ritningar som 
underlag vid 3D-fastighetsbildning behöver höjas och eventuellt standardiseras. 
Resultatet påvisar även en allmän positiv inställning till 3D-modeller i förrättning 
samt att möjligheten att inkludera 3D-modeller skulle leda till en bättre förståelse 
för beslut och gränser samt vara tidseffektivt. I de fyra förrättningsakter, av de totalt 
tio som studerats, som har inkluderat foton och/eller illustrationer över befintlig 
eller planerad byggnad har, enligt författarens mening, förrättningens avsikt och de 
beslut som tagits varit betydligt lättare att förstå. Det har bidragit till att snabbare få 
en överblick över fastighetens indelning.  

Det hade dock vara intressant att få fler perspektiv i frågan om 3D-modeller och 
behovet av standardisering, dels från fler förrättningslantmätare men även andra 
personer som jobbar med 3D-fastighetsbildning exempelvis exploatör/sakägare eller 
person inom projektet Smart Built Environment för att ge mer bredd och material i 
resultatet.  
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6 Slutsatser 

Nedan presenteras slutsatser utifrån respektive frågeställning. Här inkluderas även 
förslag till framtida studier. 

6.1 Frågeställningar 

Vilka krav ställs idag på redovisning av 3D-gränser vid 3D-fastighetsbildning?  

Kraven som ställs på hur man får och kan redovisa 3D-gränser i 3D-förrättningar 
finns i FBL, propositionen för införande av 3D-fastighetsbildning (Prop. 
2002/03:166) samt riktlinjer/rekommendationer för redovisning av 3D-gränser i 
ritningar. Basnivåkraven upprättade år 1998 av Lantmäteriet kräver att nya 
fastighetsgränser ska vara entydiga, vara förståeliga för sakägare, uppfylla 
kvalitetskraven och vara möjliga att utvisa eller rekonstruera vid senare tillfälle. 
Trots att 3D-fastighetsbildning inkluderar ytterligare en dimension vid 
fastighetsbildning utgår man från samma bestämmelser som vid 2D-
fastighetsbildning enligt FBL. Utöver ovan nämna krav bör förrättningsakter för 3D-
fastighetsbildning innehålla förrättningskarta, verbal beskrivning av gränser samt 
ritningar (byggritningar, bygglovsritningar etc.) som underlag. Det finns riktlinjer 
för redovisning av 3D-gränser i ritningar upprättade av KLM Stockholm, Göteborg 
och Malmö i samarbete med 3D-gruppen på Lantmäteriet i Stockholm. Detta är 
dock enbart rekommendationer och används i dagsläget inte i någon större 
utsträckning av sökanden.  

Vilka behov, inom svensk fastighetsbildning, finns det av en uppdatering av standarder och 
riktlinjer för redovisning av 3D-fastighetsbildningsåtgärder?  

Det saknas idag standarder för redovisning av 3D-fastighetsbildning utöver att 
redovisningen sker genom karta, verbal beskrivning och ritningar. Resultatet i 
studien visar att problematiken vid redovisningen av 3D-fastighetsbildningsåtgärder 
inte ligger i att förrättningslantmätare och sakägare inte förstår handlingarna under 
processens gång. Utmaningarna ligger främst i framtiden när en köpare, bank, 
säljare eller annan person utan lantmäterikunskaper behöver sätta sig in i 
förrättningshandlingarna och förstå dem. För att åtgärda detta behöver 
förrättningshandlingarna bli mer förståeliga och tydligare. Ett sätt att underlätta är 
standardisering av underlagen som ligger till grund för förrättningen, alltså 
ritningarna. Idag bör ritningarna motsvara bygglovsritningar i detaljgrad och de bör 
följa riktlinjerna framtagna av KLM kommunerna. Skulle man höja kraven på 
ritningarna och skapa standarder som skulle bidra till mer entydiga underlag skulle 
förståelsen öka. Att i dagsläget inkludera illustrationer och bilder i handlingarna 
bidrar till en ökad förståelse och lättare överblick. Med möjligheten att, i framtiden, 
kunna inkludera 3D-modeller i förrättningshandlingarna anses nivån för förståelse 
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och tydlighet höjas betydligt. Generellt anses det svårt att tyda 3D-information på 
2D-material, så det anses finnas ett behov av att uppdatera redovisningsmetoderna 
och införa en standardiserad redovisning av 3D-gränser i ritningar för 3D-
fastighetsbildningsåtgärder i förrättningsakter. 

Vilka alternativa metoder kan vara aktuella för redovisning av 3D-fastighetsbildningsåtgärder 
motsvarande vad som finns idag?  

Hur vi redovisar 3D-information i framtiden kan komma att se väldigt annorlunda ut 
motsvarande hur vi redovisar den idag med tanke på den takt den digitala 
utvecklingen har världen över. Utvecklingsarbeten inom 3D-fatighetsregister pågår 
globalt och digitaliseringen inom Sverige har i princip bara börjat. Men att i 
dagsläget ge möjlighet till att inkludera någon typ utav 3D-modell i förrättningarna, 
mest troligt BIM då det redan används i stor utsträckning av byggherrar i Sverige 
idag kan vara en aktuell alternativ metod. Förutsättningarna har undersökts av SBE 
på uppdrag av Lantmäteriet och Digitalt Först och de anser att inkludera BIM i 
handläggningsprocessen skulle öka förståelsen och effektiviteten i myndighetens 
arbete.  
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7 Förslag till framtida studier 

En diskussion som dykt upp under studien har varit 3D-fastighetsbildning utifrån 
sökandens perspektiv. Det hade varit intressant att undersöka hur sökanden 
upplever förrättningen, kraven på underlag och resultatet. Det är sällan privata 
fastighetsägare som ansöker om 3D-fastighetsbildning men beroende på om det är 
en bostadsrättsförening eller en större byggherre eller kommun som ansöker så 
borde det finnas olika åsikter och erfarenheter. Vilka är det som ansöker om 3D-
fastighetsbildning, vilka är det sedan som förvaltar fastigheten och vad har man för 
kunskaper och uppfattning om 3D-fastigheter och 3D-fastighetsbildning?    
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Bilaga A 

Intervjuschema 

 

1. Finns det dokument/standarder/riktlinjer som ni utgår från vid 3D-
fastighetsbildning idag? 

 

2. Uppmanar ni sakägare att vid 3D-förrättningar använda sig utav era riktlinjer 
”3D-gränser i ritningar mm – rekommendationer”? Följer sedan sakägare 
riktlinjerna?   

 

3. 3D-fastigheter redovisas idag på samma sätt i förrättningshandlingar som 2D-
fastigheter. Finns det några svårigheter med att redovisa 3D-åtgärder på 2D-
material? I så fall vilka?   

 

4. Enligt basnivåkraven så ska gränser vara förståeliga, entydiga och uppfylla gällande 
kvalitetskrav. Gränser vid 3D-fastigheter redovisas enbart i beslutshandlingarna 
(karta, beskrivning) som enda underlag. Beslut som tas av lantmäterimyndigheten 
ska ju vara entydiga och förståeliga för sakägare, upplever ni att handlingar för 3D-
förrättningar är entydiga och tillräckligt förståeliga?  

 

5. Tror du att möjligheten att inkludera digitala 3D-modeller i 
förrättningshandlingarna skulle påverka processen positivt/negativt? På vilket sätt? 
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Bilaga B 

Sammanställning förrättningsakter 

1280K-14/76 (Malmö) Beslut: 2016-08-31 

Förrättningen avser avstyckning av 2D-fastighet samt fastighetsreglering där 
styckningslotten tillförs 3D-utrymme från angränsande fastigheter. Styckningslotten 
avser kontor- och centrumändamål och tilldelas 3D-fastighetsutryme för 
underjordiskt parkeringsgarage samt 3D-fastighetsutrymme för de delar av 
byggnaden inom styckningslotten som utgör ett överhäng över stamfastigheten. 
Byggnaden är vid tiden för ansökan redan uppförd. Tre nya servitut bildas i 
förrättningen för utfart, byggnad och genomfart. Sökandena är juridiska personer. 
Fastighetsbildningsbeslutet tas enligt förrättningskarta, beskrivning samt bilagorna 
BE3-5. BE3-5 omfattar underlag till fastighetsbildning i form av ritningar från 
sökanden. Förrättningskarta och ritningar redovisas i svart/vit färg. Ritningarna 
anses inte följa Lantmäteriets riktlinjer ”3D-gränser i ritningar mm” avseende 
redovisning av gränser i underlag. Akten saknar foton på byggnaden.  

1280K-15/64 (Malmö) Beslut: 2015-09-16 

Förrättningen avser avstyckning av 2D-fastighet där två nya fastigheter bildas, en 
2D-fastighet avsedd för idrottsändamål samt en 3D-fastighet avsedd för 
bostadsändamål. Byggnaden är vid tiden för ansökan ännu inte uppförd. 
Bostadsfastigheten kommer att ligga ovanpå idrottsanläggningen. Två nya servitut 
bildas i förrättningen för byggnad och gångväg. En ny gemensamhetsanläggning 
bildas för de två nya fastigheterna avseende takavvattning, tätskiktssystem, isolering, 
bjälklag samt pelare. Kommunen är sökanden och äger vid förrättningen samtliga 
involverade fastigheter. Fastighetsbildningsbeslutet tas enligt förrättningskarta och 
beskrivning. Förrättningskarta redovisas i svart/vit färg, aktbilagor 
(bygglovshandlingar) redovisas i färg. Enligt den verbala beskrivningen gäller 
gränserna för 3D-styckningslotten enligt förrättningskarta samt aktbilagor 1-10 
(bygglovshandlingar). Ritningarna anses inte följa Lantmäteriets riktlinjer ”3D-
gränser i ritningar mm”. 

1280K-16/48 (Malmö) Beslut: 2017-09-04 

Förrättningen avser avstyckning av 2D-fastighet där ny 3D-fastighet bildas ovanpå 
befintlig byggnad. Nya 3D-fastigheten är avsedd för bostads- och skoländamål. 
Byggnaden är vid tiden för ansökan redan uppförd, de två våningsplanen som avses 
för 3D-fastigheten är dock ännu inte uppförda. Åtta nya servitut bildas i 
förrättningen för byggnadsutrymmen, kommunikationsutrymmen samt byggnad. 
Tre nya gemensamhetsanläggningar bildas för stamfastigheten och nya 3D-
fastigheten avseende trapphus, hissar, schakt, kommunikationsytor och 
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fordonsramp. Sökanden är juridiska personer. Fastighetsbildningsbeslutet tas enligt 
förrättningskarta och beskrivning. Förrättningskartan redovisas delvis i färg, 
ritningar redovisas i svart/vit färg. Verbal beskrivning hänvisar till förrättningskarta, 
byggnadsritningar, illustration av fasadvy samt illustrationer av fasad från olika 
väderstreck. Ritningarna anses inte följa Lantmäteriets riktlinjer ”3D-gränser i 
ritningar mm”, ritningarna är systemhandlingar. Akten saknar foton på byggnaden.  

1280K-16/97 (Malmö) Beslut: 2016-11-16 

Förrättningen avser klyvning av 2D-fastighet där två nya fastigheter bildas, en 2D-
fastighet och en 3D-fastighet som urholkar 2D-fastigheten. 2D-fastigheten avses 
användas till bostadsändamål kombinerat med handel och 3D-fastigheten till handel- 
och parkeringsändamål. Byggnaden är vid tiden för ansökan redan uppförd. Elva nya 
servitut bildas i förrättningen för dagvattenledning, spillvattenledningar, 
vattenledningar, skyltar, ventilationsanordningar, elledningar samt tillträde. En 
gemensamhetsanläggning bildas för klyvningslotterna bestående av 
spillvattenledningar, ventilation, soprum, elcentraler, fjärrvärmecentral, 
dataundercentral, fasad, pelare etc. Sökanden är juridiska personer. 
Fastighetsbildningsbeslutet tas enligt förrättningskarta och beskrivning. 
Förrättningskarta och ritningar redovisas delvis i färg. Enligt den verbala 
beskrivningen gäller 3D-fastighetsgränserna enligt förrättningskarta samt aktbilagor 
(bygglovshandlingar) 1-2. Ritningarna anses inte följa Lantmäteriets riktlinjer ”3D-
gränser i ritningar mm”. Akten innehåller foton på byggnaden.  

1280K-2017/12 (Malmö) Beslut: 2017-03-02 

Förrättningen avser klyvning av 2D-fastighet där två nya fastigheter bildas, en 2D-
fastighet och en 3D-fastighet. 2D-fastigheten avser den del av byggnaden som 
används för handelsändamål och 3D-fastigheten avser den del av byggnaden som 
används för kontorsändamål. Byggnaden är vid tiden för ansökan redan uppförd. 
Tjugotvå nya servitut bildas i förrättningen för elledningar, antenner, ventilation, 
entré etc. En gemensamhetsanläggning bildas för klyvningslotterna bestående av 
trapphus. Sökanden är juridiska personer. Fastighetsbildningsbeslutet tas enligt 
förrättningskarta och beskrivning. Förrättningskartan redovisas i svart/vit färg, 
ritningarna redovisas delvis i färg. Enligt den verbala delen gäller 3D-
fastighetsgränserna enligt förrättningskarta och bilagor (3D-
fastighetsbildningsritningar). Ritningarna anses följa Lantmäteriets riktlinjer ”3D-
gränser i ritningar mm” avseende redovisning av rättigheter. Akten innehåller foton 
på byggnaden.  

1480K-2014F184 (Göteborg) Beslut: 2015-06-22 

Förrättningen avser fastighetsreglering där tre 2D-fastigheter är involverade. Ena 
fastigheten överför delar till de andra två fastigheterna och det som återstår av 
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fastigheten är ett 3D-utrymme som urholkar de andra två fastigheterna. 
Fastighetsreglering sker även mellan de två 2D-fastigheterna samt ytterligare en 
kommunalägd fastighet. Detta för att anpassa fastighetsgränserna utefter befintliga 
förhållanden. 2D-fastigheterna används för bostadsändamål och 3D-fastigheten för 
garage. Byggnaden är vid tiden för ansökan redan uppförd. Tio nya servitut bildas i 
förrättningen för tillträde, utrymningsväg, dagvattenledning, utrymme etc. Två nya 
gemensamhetsanläggningar bildas i förrättningen för dagvattenanläggningar. 
Sökanden är juridiska personer. Fastighetsbildningsbeslutet tas enligt 
förrättningskartor (2st) och beskrivning. Förrättningskartor redovisas i färg, 
ritningar redovisas delvis i färg. Enligt den verbala beskrivningen gäller 3D-
fastighetsgränserna enligt förrättningskarta samt aktbilagor (bygghandlingar). 
Ritningarna anses inte följa Lantmäteriets riktlinjer ”3D-gränser i ritningar mm”. 
Akten saknar foton på byggnaden.  

1480K-2016F238 (Göteborg) Beslut: 2017-10-18 

Förrättningen avser avstyckning av 2D-fastighet där stamfastigheten omvandlas till 
3D-fastighet. Styckningslotten är avsedd för bostadsändamål och stamfastigheten är 
avsedd för garage och lokaler. Byggnaden är vid tid för ansökan ännu ej uppförd. Tio 
nya servitut bildas i förrättningen för avlopp, fjärrvärme, opto, elledning etc. Två 
gemensamhetsanläggningar bildas för väg och avloppsledning. Sökanden är juridiska 
personer. Fastighetsbildningsbeslutet tas enligt förrättningskarta (2st) och 
beskrivning. Förrättningskartorna och ritningar redovisas i färg. Enligt den verbala 
beskrivningen gäller 3D-fastighetsgränserna enligt förrättningskarta och ritningar 
(bygglovshandling och ritningar för 3D-fastighetsbildning). Ritningarna anses delvis 
följa Lantmäteriets riktlinjer ”3D-gränser i ritningar mm”, detta gäller de 3D-
fastighetsbildningsritningar som ligger som bilagor i förrättningsakten.  

1480K-2017F335 (Göteborg) Beslut: 2017-11-20 

Förrättningen avser avstyckning av 2D-fastighet där en ny fastighet bildas. 
Förrättningen avser även fastighetsreglering där fler fastigheter än stamfastigheten 
och styckningslotten är involverade. I fastighetsregleringen regleras ett 3D-utrymme 
till styckningslotten från en annan fastighet än stamfastigheten. Området är i tid för 
ansökan i utvecklingsfas med en ny antagen detaljplan och det planeras byggas nya 
bostäder i området. 3D-utrymmet avses användas som underjordiskt garage. 
Byggnaderna är ej fullt utbyggda, det underjordiska garaget är ej ännu utbyggt. Ett 
nytt servitut bildas i förrättningen för byggnad. Sökanden är juridiska personer. 
Fastighetsbildningsbeslutet tas enligt förrättningskarta (2st) och beskrivning. 
Förrättningskartorna redovisas i färg, ritningarna redovisas delvis i färg. Enligt den 
verbala beskrivningen gäller 3D-fastighetsgränserna enligt förrättningskarta och 
ritningar (bygghandling). Ritningarna anses inte följa Lantmäteriets riktlinjer ”3D-
gränser i ritningar mm”.  
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0380-2016/302 (Uppsala) Beslut: 2016-11-30 

Förrättningen avser avstyckning av 2D-fastighet där en ny fastighet bildas. Den nya 
fastigheten bildar en 2D-fastighet med ett 3D-utrymme kopplat till fastigheten. 
Styckningslotten används för bostadsändamål med visst inslag av handel i 
bottenvåning, 3D-utrymmet avser även det bostadsändamål. Byggnad är vid tid för 
ansökan uppförd, men byggnad inom 3D-utrymme är ännu ej uppfört. Tretton nya 
servitut bildas i förrättningen för utrymningsvägar, ventilation, avlopp etc. Två nya 
gemensamhetsanläggningar bildas för teknikrum och servisledningar samt bjälklag, 
terrasstak och dagvattenledningar. Sökanden är juridisk person. 
Fastighetsbildningsbeslutet tas enligt förrättningskarta, beskrivning samt 
illustrationer. Förrättningskarta redovisas i svart/vit färg och saknar 
teckenförklaring, ritningar redovisas i svart/vit färg. Enligt beskrivningen (ingen 
separat verbal beskrivning) gäller 3D-fastighetsgränserna enligt förrättningskarta 
samt ritningar. Ritningarna anses inte följa Lantmäteriets riktlinjer ”3D-gränser i 
ritningar mm”. Akten saknar foton på byggnaden.  

0380-2009/156 (Uppsala) Beslut: 2010-01-20 

Förrättningen avser avstyckning av 2D-fastighet där två nya fastigheter bildas. Den 
ena styckningslotten bildar en 2D-fastighet med ett 3D-utrymme kopplat till 
fastigheten. Den andra styckningslotten bildar en 3D-fastighet. 3D-fastigheten avser 
befintligt underjordiskt garage och den andra styckningslotten avser hotellbyggnad. 
Vid tid för ansökan är ännu inte hotellbyggnaden uppförd. Två nya servitut bildas i 
förrättningen för byggnad. Sökanden är juridisk person. Fastighetsbildningsbeslutet 
tas enligt förrättningskarta och beskrivning. Förrättningskartan redovisas i svart/vit 
färg och ritningar redovisas delvis i färg. Enligt verbal beskrivning gäller 3D-
fastighetsgränserna enligt förrättningskarta samt ritningar (3D-
fastighetsbildningsritningar). Ritningarna anses till viss del följa Lantmäteriets 
riktlinjer ”3D-gränser i ritningar mm”. 
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